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O balanço social agrega credibilidade 
 
A prestação de contas socioambientais por parte das empresas tornou-se uma questão primordial, 
principalmente a partir de 2002, com uma seqüência de escândalos envolvendo corporações dos 
Estados Unidos, Europa e Ásia. Estes escândalos colocaram na ordem do dia, entre outras coisas, 
o papel da transparência e da apresentação coerente dos dados sobre a gestão dessas 
organizações.  
 
Um dos principais instrumentos de prestação de contas, de diálogo e de transparência das 
empresas é o balanço social. Este documento é responsável pela construção de uma ponte entre a 
empresa e os diversos públicos com os quais ela se relaciona: funcionários, fornecedores, clientes, 
comunidade, concorrentes, acionistas, agentes financeiros, organizações setoriais etc.  
 
Por suas características, o balanço social tem se mostrado capaz de agregar credibilidade e 
proporcionar ganhos de imagem para a empresa, mas não pode ser confundido com uma peça de 
marketing, já que não deve restringe-se às experiências de sucesso. Seu papel deve ser bem 
mais amplo, fazer parte de um processo contínuo de aprendizado, aprimoramento e permear 
todas as áreas e atividades da organização.  
 
Como avaliação e diagnóstico anual, deve expor as metas que haviam sido planejadas para o 
período e as dificuldades encontradas para sua realização, discriminando aquelas que foram 
superadas e as que se mantêm. É necessário que apresente um posicionamento da empresa com 
relação ao futuro, explicitando compromissos, objetivos e mecanismos para atingi-los. Os 
problemas que espera encontrar também devem ser registrados, assim como as medidas que 
pretende adotar para enfrentá-los. Desta forma a organização se posiciona como um agente que, 
além de reconhecer os desafios, está buscando soluções.  
 
Para as empresas nesse percurso, o Instituto Ethos desenvolveu o Guia de Balanço Social, uma 
publicação pedagógica que mostra, passo a passo, como estruturar um balanço social que 
incorpore os critérios de responsabilidade social. Ao mesmo tempo reconhecemos a necessidade 
de prestigiar as organizações, proporcionar a troca de experiência e aprendizado entre as 
empresas que estão elaborando e publicando os seus balanços sociais.  
 
Para isso desenvolvemos, em parceria com a Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de 
Capitais (Abamec), com a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), com a 
Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social (Fides), e com o Instituto Brasileiro 
de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), o Prêmio Balanço Social, que tem como objetivo, entre 
outros, difundir a importância do balanço social como instrumento de transparência das ações das 
empresas, de diálogo com a sociedade e uma ferramenta de gestão corporativa.  
 
Com base nos mais de 170 balanços sociais inscritos na primeira edição do Prêmio Balanço Social, 
a Fundação Dom Cabral (instituição voltada para a formação de executivos e empresários), está 
realizando um estudo que será divulgado ainda neste ano, cujos resultados preliminares indicam 
que os aspectos mais bem desenvolvidos pelas empresas dizem respeito aos seus 
relacionamentos com o público interno e com a comunidade.  
 
No quesito relação com o público interno, merecem destaque as políticas de benefícios e de 
desenvolvimento pessoal e profissional. No entanto, os investimentos na diversidade da força de 
trabalho ainda são pouco mencionados pelas empresas: apenas algumas revelam, por exemplo, a 
proporção de mulheres e negros nos cargos de chefia e direção.  
 



Por outro lado, as relações com os fornecedores são quase invisíveis nesses relatórios. O mesmo 
se observa nas condições estabelecidas pelas empresas com os seus concorrentes. De todo modo, 
há experiências positivas nesse sentido, como a de bancos que articularam procedimentos 
comuns contra a lavagem de dinheiro. Já as relações com clientes e consumidores são mostradas 
nos balanços do ponto de vista da qualidade de atendimento e da obtenção de certificações como 
as ISO. Mas, quando se considera a evolução ocorrida nos direitos dos consumidores, é possível 
dizer que eles estão bem menos presentes do que seria de se esperar.  
 
No que se refere aos aspectos de valores e transparência, algumas empresas relataram o 
processo de construção e divulgação de seu Código de Ética para as diversas partes interessadas, 
iniciativa importante por aumentar o compromisso dessas organizações com a efetiva 
implementação desses processos.  
 
O relato sobre os resultados que os seus investimentos proporcionam nos públicos-alvo das ações 
também é um aspecto considerado novo pela Dom Cabral nos balanços sociais analisados. Em 
passado recente, era mais comum que as empresas descrevessem em seus balanços sociais 
somente os valores investidos, sem qualquer preocupação de mostrar os desdobramentos e os 
impactos das iniciativas.  
 
Vale salientar que num cenário altamente competitivo em que as empresas buscam desenvolver 
diferenciais que as coloquem em condição de conquistar mercados, a produção e a publicação do 
balanço social representa uma das mais importantes formas de expressar o comprometimento 
com a gestão socialmente responsável e a disposição de criar um efetivo canal de comunicação e 
de diálogo com a sociedade, governo e investidores. 
 
No estudo Trust Us (www.sustainability.com/trust-us), realizado pela organização inglesa 
SustainAbility sobre o desenvolvimento dos balanços sociais na última década, está escrito: "Se a 
década de 1992-2002 foi a década da transparência, a próxima será a da confiança". E nada 
melhor do que essa interlocução para gerar de fato confiança, valor que se tornou primordial 
diante das expectativas e incertezas do mundo em que vivemos.  
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